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Voorwoord 
 
Geachte ouders, 

 
Voor u ligt de schoolkalender 2016-2017. 
Met behulp van deze kalender willen wij u informeren over een aantal 
belangrijke zaken. Vermeld worden onderwerpen als schooltijden, ons 
continurooster, voor - en naschoolse opvang, samenstelling van het 
team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Vanwege de privacy 
van u en uw kinderen hebben we met ingang van dit schooljaar geen 
leerlingelijsten opgenomen in deze kalender. 
We hebben de schoolkalender dun gehouden. Niet alles staat erin. 
Veel meer informatie kunt u lezen in de schoolgids, de nieuwsbrieven en 
op onze website.  
Via deze nieuwsbronnen proberen wij u zo optimaal mogelijk op de 
hoogte te houden van onze activiteiten en ontwikkelingen van de school. 
Alle actuele informatie staat op ‘Mijn School’ . Dit is een beschermde 
omgeving waar alleen ouders en leerlingen van onze school kunnen 
inloggen.  
Geef de schoolkalender een handig plekje bij u thuis, zodat u in het 
vervolg in één oogopslag kunt zien wat voor bijzonders er bij de CBS de 
Koning staat te gebeuren. 

 
Samen, met kinderen, ouders en leerkrachten, proberen we er een fijn, 
gezellig en leerzaam schooljaar van te maken. 

 
 
Gerard Regeling 
Directeur CBS de Koning 
 

 
Adres: 
Tomatenstraat 27  

7545 WP  Enschede    

telefoon: 053-434 99 55 
b.g.g.: 06 513 550 78    
info@dekoningvco.nl   

 

Directeur     

Gerard Regeling 
Telefoon: 06 513 550 78   
dir@dekoningvco.nl   

Onderwijskundig begeleider    

Liset Dwars 
Telefoon: via 06 513 550 78 
ib@dekoningvco.nl 
 
Leerkrachten 

 
Als u de leerkracht van uw kind wilt bellen, kunt u contact opnemen met 
de school (434 99 55). Mochten er dringende zaken spelen die niet kun-
nen wachten tot de volgende dag, neemt u dan contact op met de direc-
teur. Hij zal u dan in contact brengen met de intern begeleider of leer-
kracht van uw kind. U kunt de leerkracht van uw kind ook een berichtje 
sturen via ‘mijn School’. 
Stichting ‘Vereniging voor Christelijk Onderwijs Oost-Nederland  & St. 
Kinderopvang VCO’ 
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Onze school maakt deel uit van de 
Stichting ‘Vereniging voor Christelijk 
Onderwijs, afgekort V.C.O. Oost-
Nederland. De VCO-scholen staan in 
de Christelijke traditie, waarin een 
relatie wordt gelegd tussen de Bijbel 
en het dagelijkse leven.  
De stichting heeft tot doel om de 
scholen voor Christelijk onderwijs op 
te richten en in stand te houden. Dat 
doen we in Eibergen, Enschede, 
Haaksbergen, Losser, Neede en Over-
dinkel. 

De stichting kent een College van bestuur en een Raad van Toezicht. 
Het College van bestuur heeft een voorzitter en een lid van bestuur 
die onze stichting naar buiten toe vertegenwoordigen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adressen: 

Voorzitter College van bestuur:     
G.Morren 
   
Postadres:     
Postbus 2393   
7500 CJ Enschede    
telefoon: 4309440 
e-mail: g.morren@vco-oostnederland.nl      
website: www.vco-oostnederland.nl 
  
Bezoekadres: 
M.H. Tromplaan 47  
Enschede 

  
 

Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs: 
Voor het voortgezet Protestants Christelijk Onderwijs bent u aangewe-
zen op het Bonhoeffer College, een interconfessionele scholengemeen-
schap (Gymnasium, Atheneum, HAVO, VMBO en LWOO). 
 
Op onderstaande adressen zijn er locaties: 
Geessinkweg 100    tel. 7512700  
Vlierstraat 85              tel. 7512100  
Bruggertstraat 60,     tel. 7512200  
v/d Waalslaan 35     tel. 7512600  
Vlierstraat 75              tel. 7512400 (praktijkonderwijs) 
       
Voor nadere informatie zie de website: www.bc-enschede.nl 
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De twee belangrijkste pijlers van CBS de Koning   

1.Bouw aan jezelf: het voorkomen van pesten 

Bouw aan jezelf   is een werkwijze die in januari 2013 gestart is op onze 
school en ervoor kan zorgen dat kinderen leren de problemen die ze 
onderling hebben, op een gezonde wijze op te lossen. Dat wil zeggen, 
zonder te schelden, te slaan, te schoppen e.d. Daarnaast zorgt het er-
voor dat kinderen bezig gaan met  positieve karakter opbouw waarin het 
onlogisch en niet meer normaal is om een ander kind te pesten of voor 
de grap als zondebok te gebruiken. Het komt eigenlijk op twee eenvoudi-
ge zaken neer: 
Het is niet normaal om bij onenigheid elkaar te 
schoppen en te slaan om de problemen op te lossen, 
agressie en geweld leidt nergens toe! 
Het is niet normaal om een ander kind uit te schel-
den, te negeren, te slaan e.d. omdat hij of zij anders 
is dan ‘de groep’  . 
Bouw aan jezelf is een uitwerking van Character Building en PBS. Metho-
den die bouwen aan het ontwikkelen van een sterk karakter. De gedach-
te hierachter is: als je een sterk karakter hebt hoef je niemand te pes-
ten, hoef je geen geweld te gebruiken en leer je je zelf te ontwikkelen 
met alle talenten die je hebt. 
De school wil een gemeenschap vormen waarin kinderen een sterk ka-
rakter ontwikkelen. De school wil dit samen doen met kinderen, leer-
krachten, ouders en zoveel mogelijk instanties in de wijk die ook met het 
kind omgaan buiten schooltijd. We starten als klein stipje op onze school 
en hopen een grote inktvlek te worden. 

Anti-pest beleid 

Als school willen we voorkomen dat kinderen pesten en problemen op-
lossen met schelden en slaan. ok willen we kinderen leren op te komen 
voor klasgenoten die gepest worden. Mensen die als kind gepest worden 
geven altijd aan dat het als ergste hebben ervaren dat ...niemand iets 

deed ...Hoe hard we ons best ook doen, pesten is een probleem dat zo 
oud is als de mens en nooit helemaal uitgebannen kan worden, hoe 
graag we dat ook willen. 

Mocht uw kind toch op een of andere manier gepest worden, dan kan hij 
of zij dat op verschillende manieren aangeven: 
* vertellen tegen vader, moeder, familie, leerkracht of iemand anders op 
school 
* een briefje in de pestbrievenbus op school gooien 
*op de startpagina van onze website staat een met daarbij de 
tekst ‘ben je gepest?’ Wanneer uw kind hierop klikt kan hij een 
bericht sturen naar de school dat hij of zij gepest wordt. 
 
Op welke manier u of uw kind het ook meldt, we gaan ermee aan de 
slag! 
 
Mocht u als ouder een signaal van uw kind krijgen dat hij of zij zich niet 
prettig voelt op school, neem dan a.u.b. direct contact op met de leer-
kracht van uw kind. Het tijdig signaleren van problemen (leerproblemen, 
gedragsproblemen en emotionele problemen) is erg belangrijk: er kan 
indien mogelijk aangepaste zorg geboden worden. School en ouders 
hebben de taak om goede contacten hierover met elkaar te onderhou-
den. Indien gewenst kan de intern begeleider  (Antoinette Roelofs) in het 
overleg worden betrokken. 

2. uw kind krijgt les op zijn of haar niveau 
Alle lessen van groep 1 t/m 8 op het gebied van taal, rekenen, lezen en 
spelling worden op onze school gegeven op 3 niveaus: 

1.! Wanneer uit de afgenomen toetsen van uw kind blijkt dat hij of 
zij de leerstof gemakkelijk aankan en geen lange uitleg nodig 
heeft krijgt uw kind verkorte uitleg, uw kind kan dan direct aan 
het werk en krijgt op het vakgebied waar hij of zij dat nodig 
heeft extra uitdagend werk. Dit geldt voor ongeveer 5-10 % van 
de leerlingen van onze school. 

2.! Als uit de afgenomen toetsen blijkt dat uw kind behoefte heeft 
aan de normale uitleg van de leerkracht en de normale hulp bij 
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het maken van de opdrachten, zal hij of zij op deze manier bege-
leid worden. Dit geldt voor ongeveer 80% van de leerlingen van 
onze school. 

3.! Als uit de afgenomen toetsen blijkt dat uw kind meer moeite 
heeft met de leerstof, zal hij dagelijks 10-15 minuten per les ex-
tra hulp en uitleg krijgen van de leerkracht. Uw kind kan op die 
manier zich toch de leerstof eigen maken die hij of zij nodig 
heeft, passend bij het niveau van het kind. Dit geldt voor onge-
veer 10-15 % van de leerlingen van onze school. 

 

Uw kind richting het voortgezet onderwijs 
 
Vanaf groep 6 brengen we met een onderzoek de leercapaciteiten van 
uw kind in beeld door middel van een klassikaal intelligentie onderzoek 
(de NSCCT). Na 6 jaar op de basisschool hebben uw kind, u en de school 
al een behoorlijk beeld van wat uw kind kan en wat zijn sterke of min-
der sterke punten zijn. Toch kan dit onderzoek en nog duidelijker indica-
tie geven van de mogelijkheden van uw kind. En alvast een richting 
aangeven voor het voortgezet onderwijs na groep 8. 
 
In een persoonlijk gesprek met uw kind, u als ouders en de leerkracht 
bespreken we de uitslag van het onderzoek en de toetsresultaten. In dit 
gesprek gaan we alvast voorzichtig verkennen wat uw kind graag zou 
willen leren voor zijn of haar toekomst en welke soort voortgezet on-
derwijs het beste daarbij past.  
We kunnen dan als ouders en school bepalen hoe we uw kind het best 
kunnen begeleiden om zijn of haar doel te bereiken. Natuurlijk bepaalt 
dit gesprek in groep 6 niet direct de keuze voor het voortgezet onder-
wijs. Het is een eerste aanzet om te komen tot het doel dat u en uw 
kind graag willen bereiken. 
 
 
 
 

Kindcentrum en huisvesting 

 
Onze school vormt sinds 1 augustus 2013 het kindcentrum West. In dit 
kindcentrum werken we samen met de OBS Pathmos, OBS Stadsveld en 
de Stichting Kinderopvang Enschede ( SKE). De SKE verzorgt voor de 3 
scholen de kinderopvang van 0 – 4 jaar, de buitenschoolse opvang (BSO 
Het Paleis) en de peuterspeelzaal (2 – 4 jaar PSZ ‘t Kroontje).  
De voorschoolse opvang (vanaf 7.45 u.) wordt verzorgd door de school. 
Deze opvang is gratis als service voor ouders die vroeg moeten beginnen 
op hun werk. Alle vormen van opvang vinden plaats in ons schoolge-
bouw. Uw kind hoeft niet heen en weer gebracht te worden tussen de 
verschillende vormen van opvang.  
 
Ons gebouw is in 2015  grondig gerenoveerd. Het verouderde gebouw is 
volledig aangepast aan de moderne tijd. Het gebouw heeft zowel van 
binnen als van buiten een volledige ‘make-over’ ondergaan.  
Ons gebouw beschikt over een grote centrale hal die dagelijks gebruikt 
wordt als ‘school restaurant’ waar de kinderen tussen de middag lun-
chen. In deze hal organiseren we ook ouderavonden en andere bijeen-
komsten. 
Ons gebouw beschikt over: 

! Flexibele werkplekken waar kinderen in groepen kunnen wer-
ken 
! Een technologie lokaal waarin we de komende jaren het on-
derzoekend leren willen uitwerken 
! Een ruimte waarin peuterspeelzaal t’ Kroontje is gevestigd 
! Een ruimte waarin de buitenschoolse opvang Het Paleis is ge-
vestigd 
! een modern groot wifi netwerk, zodat kinderen met hun ta-
blet altijd online kunnen zijn 

 
Daarnaast is ons gebouw een duurzaam gebouw. Er zijn veel maatrege-
len genomen om ervoor te zorgen dat we milieuvriendelijk kunnen wer-
ken. Enkele maatregelen: 
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! Een klimaatsysteem waardoor gegarandeerd is dat de kin-
deren in de klassen voortdurend verse en gezonde lucht in 
ademen 
! Automatische zonwering die ervoor zorgt dat de temperatuur 
in de lokalen niet te hoog wordt 
! Automatische kranen in de toiletten om water te besparen 
! Automatische verlichting die zich aanpast aan het daglicht dat 
van buiten komt 
! 72 zonnepanelen op het dak, voor opwekking van onze eigen 
energie  

 

Schoolfonds 
Uw bijdrage voor het schoolfonds wordt gebruikt voor het organise-
ren van ouderavonden, vieringen met Kerst en Pasen, feesten zoals 
Sinterklaas, en voor aanschaf van anderen zaken voor kinderen. Op de 
jaarlijkse ouderavond komt het financieel verslag aan de orde en 
wordt de begroting vastgesteld. 
Bij de inschrijving van uw kind ontvangt u een formulier waarop u 
toestemming geeft voor het automatisch afschrijven van het bijdrage. 
De kosten zijn: één kind € 24,00; voor twee of meer kinderen betaalt 
u € 22,- per kind. Is het niet mogelijk de ouderbijdrage te voldoen via 
automatische afschrijving, dan kunt u het bedrag ook contant betalen 
bij de penningmeester van de ouderraad of de directeur.  
Wanneer u niet in staat bent de ouderbijdrage te voldoen kunt u con-
tact opnemen met de directeur. In principe is de bijdrage van het 
schoolfonds een vrijwillige bijdrage, maar voor de school onmisbaar 
om kosten voor kinderen te voldoen die niet door het ministerie van 
Onderwijs betaald worden. 
 
 
 
 
 

Zorgoverleg 
Drie keer per jaar vindt er een overleg ( het breedteteam) plaats tus-
sen de intern begeleider, de onderwijscoach  en de  orthopedagoog 
van het Steunpunt Onderwijs. In dit overleg worden kinderen bespro-
ken die moeite hebben met de leerstof of andere problemen zoals 
werkhouding en concentratie. Dit overleg wordt het breedteteam ge-
noemd. De uitkomsten van dit overleg worden natuurlijk met u be-
sproken. Van tevoren wordt er schriftelijke toestemming van ouders 
gevraagd. 
 
Daarnaast vindt er 3 keer per jaar een overleg in het zorgteam plaats. 
In dit overleg bespreekt de intern begeleider kinderen die op sociaal 
emotioneel gebied, gezondheid en dergelijke hulp nodig hebben met 
de wijkcoach van de School Maatschappelijke Dienst en de schoolver-
pleegkundige van de Jeugd Gezondheidszorg. Ook in dit overleg wordt 
uw kind alleen besproken nadat u als ouder schriftelijke toestemming 
hebt gegeven. De school kan besluiten een kind te bespreken zonder 
dat u daar toestemming voor hebt gegeven, maar dit gebeurt dan uit-
sluitend anoniem, zodat niet bekend is om welk kind het gaat. Mocht 
er sprake zijn van een onveilige situatie voor het kind thuis, kan van 
het laatste worden afgeweken, in het belang van het kind.  
Alle overleggen zijn erop gericht de leerkracht te ondersteunen bij de 
begeleiding van uw kind.  
 

Spreekuur wijkcoach 
 
Elke maand komt onze wijkcoach op school. Dit spreekuur is er voor 
ouders, kinderen en leerkrachten. U of uw kind kunnen zaken bespre-
ken waar u of uw kind tegenaan loopt. Het spreekuur is bedoeld voor 
vragen over de opvoeding van uw kind, eetproblemen, zindelijkheid, 
slaapproblemen, moeilijk gedrag thuis e.d. 
Deze spreekuren zijn gericht op kleine en grote opvoedingsproblemen 
die u als ouder ervaart. Een luisterend oor van iemand die buiten uw 
gezin en de school staat is vaak al een hele steun. Het is een lichte 
vorm van hulpverlening zonder nader onderzoek binnen uw gezin. 
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Wat u of uw kind met de maatschappelijk werkster bespreekt blijft 
binnen dit gesprek. Er wordt geen informatie aan de school gegeven, 
zonder uw uitdrukkelijke toestemming.  
Om ervoor te zorgen dat u niet voor niets naar het spreekuur komt, 
vragen wij u een afspraak te maken met de interne begeleider. Zij 
kan u dan inplannen.  
 
 

Veilig Thuis (het vroegere meldpunt kindermishandeling) 

 
Misschien wel het belangrijkste telefoontje in iemands 
leven. 
Het onderstaande telefoonnummer zou bij iedereen 
bekend moeten zijn. Het is het landelijk nummer van 
het Veilig Thuis. Wie zich zorgen maakt om een kind of 
het vermoeden heeft dat een kind mishandeld wordt, 
kan bellen om advies vragen of een melding te doen.  

Veilig thuis is bereikbaar op 0800-2000 (gratis en 24/7 aanwezig)  
 
Wilt u meer informatie over kindermishandeling, dan verwijzen we u 
naar de site: www.vooreenveiligthuis.nl 
         
Mocht de school het vermoeden hebben dat er bij een kind sprake is 
van geestelijke en / of lichamelijke mishandeling, dan zal de school 
hiervan een melding doen bij Veilig Thuis. Indien mogelijk brengen we 
u als ouders daarvan op de hoogte. Als de veiligheid van een kind in 
het geding is, zullen we te allen tijde kiezen voor het belang van het 
kind. Dit zou tegen het belang van ouders in kunnen gaan. Per 1 juli 
2013 is de zogenaamde ‘meldcode’ in werking getreden. Dat betekent 
dat de school verplicht is ieder vermoeden van mishandeling te mel-
den bij Veilig Thuis. 
        

Jeugdgezondheidszorg 
De GGD Regio Twente wil een gezonde groei en ontwikkeling van uw 
kind bevorderen. Daarom heeft de afdeling Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) een breed aanbod van zorg gericht op het opsporen, voorkómen 
en bestrijden van oorzaken die een gezonde groei en ontwikkeling van 
uw kind in de weg staan. De visie van de JGZ op gezondheid is dat het 
meer is dan ‘niet ziek’ zijn. Iets wat wij, vanuit school, alleen maar 
kunnen onderschrijven. Het betekent ook dat uw kind thuis, op school 
en op bijvoorbeeld een sportclub lekker in z’n vel zit. Bij de gezond-
heidsonderzoeken komen daarom altijd, naast het lichamelijk functio-
neren, ook de emotionele en sociale ontwikkeling van uw kind aan de 
orde.  
 
Onderzoeken 
Ieder kind wordt tijdens de basisschoolperiode twee keer uitgenodigd 
voor een gezondheidsonderzoek. Het gaat hierbij om kinderen uit 
groep 2 en 7. In groep 2 wordt u uw kind uitgenodigd voor een alge-
meen lichamelijk onderzoek. Deze ‘scan’ wordt uitgevoerd door de 
doktersassistent. De kinderen worden door haar uit de klas gehaald 
en onderzocht op gehoor, gezichtsvermogen, gewicht e.d.   
Van tevoren wordt u als ouder hiervan op de hoogte gebracht en toe-
stemming gevraagd. Als u toestemming geeft houdt dit ook in dat de 
leerkracht relevante informatie aan de doktersassistente geeft. 
Mocht uit de gezondheidsscan blijken dat er zorgelijke zaken zijn, 
wordt uw kind doorverwezen naar de schoolarts. Bij een eventueel 
vervolgonderzoek bent u als ouder natuurlijk aanwezig.  
In groep 7 wordt uw kind opnieuw uitgenodigd voor een onderzoek. 
Opnieuw krijgt u vooraf een vragenlijst over de gezondheid en de 
ontwikkeling van uw kind waarop u eventuele bijzonderheden kunt 
aangeven. Bij het onderzoek wordt opnieuw aandacht besteed aan: 
lengte en gewicht, lichamelijke en emotionele ontwikkeling, leefge-
woonten en hygiëne. Tevens wordt met de leerkracht over het func-
tioneren van het kind in de groep gesproken. Daarnaast kunt u als 
ouder op elk moment een extra onderzoek aanvragen. Bijvoorbeeld 
als u vragen heeft over de groei van uw kind, de ogen, de oren of de 
algehele ontwikkeling. 
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Beide onderzoeken worden na afloop besproken met de intern bege-
leider. 
Nadrukkelijk willen we vermelden dat uw kind in groep 2 en in groep 
7 niet hoeft uit te kleden. Onderzoeken waarbij uw kind zich moet 
uitkleden worden uitsluitend door een arts uitgevoerd en daar bent u 
natuurlijk bij ! 
 
De JGZ is er voor u, uw kind en de school. 
GGD Regio Twente, afdeling jeugdgezondheidszorg, tel. 053-4876930 

 

Onderwijsinspectie 
Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij een lo-
ket binnen te laten komen.  
Dat loket is postbus 51.  
Inspectie van het onderwijs: 
Het landelijk telefoonnummer: 088-6696060 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) Klachtmeldingen over sek-
suele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek ge-
weld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111(lokaal tarief). 

Voorschoolse en naschoolse opvang 
De voor- en naschoolse opvang van de leerlingen van onze school is 
geregeld door de school en de Stichting Kinderopvang Ensche-
de(SKE/Humanitas). 
 
Voorschoolse opvang 
Als voorschoolse opvang voor uw kind noodzakelijk is, kunt u contact 
op te nemen met de directeur van de school. De school kan uw kind 
vanaf 7.45 u. opvangen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De voor-
schoolse opvang is bedoeld voor kinderen vanwege het werk van de 
ouder(s) eerder uit huis moeten. 
 
 

Lunch op school 
Alle kinderen lunchen dagelijks op school. De school regelt deze lunch. 
De kinderen krijgen van de school een eenmalig een lunchtasje waarin 
een brood- en fruitbakje zitten en een koelelement. Dit tasje wordt 
thuis gevuld en ’s ochtends in ‘ the lunchbox’ geplaats. In deze kast is 
een plekje voor ieder kind voorzien van naam. Als het lunchtasje ver-
vangen zou moeten worden , kunt u dit op school voor 2 euro aan-
schaffen. 
 
We eten samen met de kinderen in 2 groepen in ons ‘ schoolrestau-
rant’. De kinderen van groep 1 t/m 3 eten van 11.45 u. tot 12.10 u. 
en spelen daarna buiten. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan om 
12.00 u, naar buiten om te spelen en gaan om 12.15 u. lunchen. 
 
 
Visie op lunchen op school 
We streven ernaar om zo veel mogelijk de thuissituatie na te boot-
sen. Dat betekent dat de kinderen niet in de klas blijven, maar elkaar 
ontmoeten tijdens het eten. Ze zitten in groepjes van 6 kinderen aan 
een tafel. Ze wachten op elkaar wanneer het eten op is en blijven zit-
ten tot ze naar buiten gaan.  
De kinderen kunnen vrij kiezen aan welke tafel ze gaan zitten. De 
leerkrachten begeleiden het lunchen, maar de kinderen eten in princi-
pe zelfstandig. Mocht uw kind moeite om hun eten en drinken op te 
krijgen, neemt u dan even contact op met de leerkracht om te zoeken 
naar oplossingen. We hopen dat u het lunchtasje wilt vullen met ge-
zonde voeding en geen snoep, chips e.d. 
   
Naschoolse opvang 
In het Paleis, onderdeel van onze school, is de naschoolse opvang ge-
realiseerd. Dit is de opvang na schooltijd vanaf 14.15 u. tot 18.00 u. 
en in de vakanties. 
Voor meer informatie over de buitenschoolse opvang en prijzen ver-
wijzen we naar de informatiemap van SKE. Deze ligt voor u kaar in de 
directiekamer van de school. Ook kunt u alles vinden op de website: 
www.skekinderopvang.nl 
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Diverse wetenswaardigheden: 
 

Hoofdluis 
De verantwoording voor het opsporen en bestrijden van hoofdluis is 
een zaak van ouders én school. Op school worden jassen en tassen 
aan de kapstok bewaard. Wij gebruiken sinds 2015 geen luizentassen 
meer. Onderzoek van de GGD heeft aangetoond dat dit helaas niet 
meer bescherming biedt dan de jassen gewoon naast elkaar te han-
gen. Daarnaast is het vooral voor de kleine kinderen erg lastig elke 
keer hun jas en tas in de luizenzak te doen. 
 
Luizen gesignaleerd? 
Geen reden tot paniek. Luizen zijn er nu eenmaal, elk kind kan ze wel 
eens krijgen. Dit gebeurt vooral wanneer kinderen samen spelen: op 
school of thuis. Het betekent dus beslist niet dat uw kind ziek of on-
hygiënisch is. Luizen zitten zelfs liever op pas gewassen haren. Een 
echt probleem is het dus niet. Eerder een vervelend ongemak dat zo 
opgelost kan worden. De ervaring in den lande heeft geleerd dat uit-
stekende resultaten worden bereikt wanneer ouders zelf zorg dragen 
voor de uitvoering van de hoofdluiscontrole en de voorlichting aan 
andere ouders. Na elke vakantie controleert een ‘ouderwerkgroep’ 
alle kinderen op dezelfde dag op aanwezigheid van hoofdluis.  

Fruit en drinken 
Fruit, een boterham of drinken kunt u aan uw kind meegeven naar 
school. Het wordt vlak voor de pauze gegeten en gedronken. Geeft u 
wel een gezonde hap/slok mee? Liever geen zoetigheid en limonade. 
Eten en drinken eten we in een lokaal en niet in de hal of op het 
schoolplein. 
Ieder jaar vragen we schoolfruit aan bij de Europese Unie. We horen 
altijd pas in oktober of onze school ingeloot is. Als dat het geval is 
krijgt uw kind van november t/m april dagelijks fruit van ons. U hoeft 
dan geen 10-uurtje mee te geven. 
 

 

Verjaardag kinderen 
Met verjaardagen mogen de kinderen uiteraard trakteren. In plaats 
van snoep e.d. kunt u beter denken aan wat meer gezonde dingen zo-
als: fruit, kaas, worst. Als uw kind thuis een feestje geeft, verzoeken 
wij u dringend de uitnodigingen hiervoor niet in de klas te laten uit-
delen. Hierdoor ontstaan nogal eens verdrietige momenten voor een 
aantal kinderen.  

Verjaardag ouder(s), grootouder(s) 
Voor de jongste groepen (tot en met groep 3) is het moge-
lijk als verjaardagscadeau voor vader, moeder, oma of opa 
iets te maken. Wilt u dit tijdig melden, zodat de juf ervoor 
kan zorgen, dat het kunstwerk op tijd af is.  
 

Afmelding van leerlingen 
Wilt u ons tussen 8.00 en 8.30 uur bellen als uw kind wegens ziekte 
of om een andere reden niet kan komen?  

Te laat komen 
Mocht uw kind om één of andere reden te laat van 
huis gaan, wilt u ons dan ook een berichtje geven? 
Beter is nog, wanneer u het te laat komen probeert 
te voorkomen, want het is storend als er tijdens de 
les nog iemand binnen komt. Wanneer uw kind zon-
der afmelding wegblijft, wordt u dezelfde dag nog door ons gebeld. 
Als kinderen vaker dan 5 keer te laat komen, wordt u uitgenodigd 
voor een gesprek hierover op school. Bij meer dan 10 keer te laat ko-
men in een schooljaar is de school verplicht een melding te doen bij 
de afdeling Leerplicht van de gemeente Enschede. Dit kan leiden tot 
een waarschuwing of, bij herhaling, tot een boete door de gemeente 
opgelegd. 
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Schooltijden 
 
De kinderen hebben dagelijks les van 8.30 u. – 14.15 u. 
Alleen op vrijdag gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 om 12.00 u. 
naar huis. 
 
Om 8.20 uur gaan de deuren open; de kinderen mogen dan naar bin-
nen. 
Om 8.25 uur gaat de eerste bel; de kinderen moeten dan naar de 
klas. 
Om 8.30 uur gaat de tweede bel; de lessen beginnen. 
Om 14.15 uur eindigt de schooldag. De kinderen stoppen dan met de 
les en komen naar buiten. 
 

Mijn school - ouder platform 
 
Op onze school wordt alle informatie uitsluitend digitaal verstrekt via 
Mijn School. Dit is een digitaal systeem waarbij de leerkracht bericht-
jes kan sturen naar de ouders van hun eigen kind, de eigen klas of de 
hele school. Ook kunnen ouders heel eenvoudig kort berichtjes sturen 
naar de leerkracht met een vraag of opmerking. Op ieder moment van 
de dag. Dus ook als u ’s avonds iets van uw kind hoort en graag wilt 
weten hoe iets in elkaar zit.  
Geen briefjes meer mee naar huis die door het kind per ongeluk verg-
eten worden of steeds moeten opletten of er ergens in de klas een 
briefje hangt waarbij ouders om hulp gevraagd wordt. Ook als wer-
kende ouder mist u niets. 
Een bijkomend voordeel is dat we foto’s van leuke activiteiten alleen 
plaatsen op Mijn School. Dat betekent dat alleen de ouders van onze 
school deze kunnen bekijken. Er staan dus geen foto’s meer op inter-
net die iedereen op de wereld kan bekijken! En dat is wel zo veilig! 
 
Hoe werkt het? 
U krijgt van school een e-mail waarmee u zich eenmalig kunt aanmel-

den. Vanaf dat moment krijgt u alle informatie binnen. Wanneer een 
leerkracht een berichtje plaatst krijgt u daarvan een melding op uw 
emailadres. Via de mail kunt u dit bericht al grotendeels lezen. 
Ook staat op Mijn school voor het hele schooljaar de agenda klaar. U 
weet dus precies wat er wanneer op school gebeurt. Soms wijkt dit 
af van deze papieren kalender. Onthoudt hierbij: de kalender van Mijn 
School heeft altijd de juiste gegevens. 
Met dit nieuwe systeem ontvangt u één keer per week alle nieuwsbe-
richten op donderdag. Deze worden samengevoegd in een soort 
nieuwsbrief. In uitzonderingsgevallen kan er een spoedbericht ge-
stuurd worden. We noemen dit last-minute berichten. 
U kunt uw berichten ook lezen op uw smartphone. 
 
Voor problemen met inloggen, lezen van berichten e.d. kunt u altijd 
contact opnemen met Laura Poorthuis, onze coördinator van Mijn 
school en juf van groep  7 en 8. Als u niet beschikt over een computer 
met internetverbinding of smartphone, meldt dit dan even bij de leer-
kracht. Hij of zij kan er dan voor zorgen dat 
u de informatie op een ander manier krijgt.   

Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief verschijnt één keer per 
maand op vrijdag of zaterdag . U krijgt per 
e-mail een bericht dat de nieuwsbrief op Basisschoolnet is geplaatst. 
U ontvangt de nieuwsbrief uitsluitend digitaal. Mocht u niet beschik-
ken over een computer met internetverbinding, kunt u een papieren 
versie vragen. U kunt zich hiervoor melden bij de directeur. 

Twitter en facebook 
Via CBSdeKoning kunt u onze volgen op Twitter en Facebook. Elke 
week zijn er wel nieuwtjes te melden. 
 
 

 



11 

 

Gevonden voorwerpen 
Het komt nogal eens voor, dat de kinderen een verkeerde jas of ver-
keerde laarzen aantrekken als ze naar huis gaan. Alles lijkt ook zo op 
elkaar, echter niet wanneer u er met een (watervaste) viltstift een 
naam of ander herkenningsteken op hebt gezet. Bent u toch iets 
kwijt? Vraag er dan naar bij de leerkracht van uw kind. Eén keer per 
drie maanden gaan de achtergebleven spullen naar het Leger des 
Heils. 
 

Contact over uw kind 
We vinden het als school erg belangrijk dat ouders en school samen-
werken in het belang van uw kind. 
Als u vragen of opmerkingen hebt over het functioneren van uw kind 
op school, kunt u altijd contact opnemen. Het handigste is om hier-
voor een afspraak te maken met de leerkracht. Blijf niet zitten met 
vragen, maar weet u van harte welkom op school. U kunt natuurlijk 
ook een afspraak maken met de intern begeleider of de directeur. 
Naast deze spontane afspraken hebben we de volgende overlegmo-
menten in het schooljaar: 

! Informatieavond over de nieuwe groep van uw kind in het be-
gin van het schooljaar. 
! Startgesprek over wat uw verwachtingen van school zijn en 
de bijzonderheden van uw kind in het begin van het school-
jaar. 
! Voortgangsgesprekken over de ontwikkeling van uw kind, elke 
10 weken. 
! Rappportbesprekingen in januari en juni. 
! Huisbezoeken 

 
 
 
 

Huisbezoek 
We vinden het belangrijk om met u te praten in uw eigen omgeving. 
We kunnen dan over zaken doorpraten die anders niet aan de orde 
komen. Ook vinden de kinderen het fijn als de juf of meester bij hen 
thuis komt. De huisbezoeken zijn als volgt geregeld: 
•! Groep 1: de leerkracht legt bij ieder kind een huisbezoek af, bin-

nen 6 weken na aanvang school. 
•! Daarna legt de leerkracht in groep 3,4,5 en 6,7,8 nog een huisbe-

zoek af. 
•! Indien noodzakelijk komt de leerkracht vaker dan bovenstaand bij 

u langs.  

Rapporten 
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen 2 x per jaar een rapport 
mee.   
Daarnaast ontvangt u een overzicht van de vorderingen van uw 
kind op het CITO-leerlingvolgsysteem waarmee de prestaties van 
uw kind gedurende zijn of haar hele schoolloopbaan wordt bij-
houden. Tijdens de rapportbespreking kunt u met de leerkrach-
ten, intern begeleider of directeur van gedachten wisselen over 
de prestaties van uw kind. 

Voortgangsgesprekken 
CBS de Koning organiseert ook voortgangsgesprekken over uw 
kind. Dit betreft in ieder geval de kinderen waarvan het leren op 
school niet zo gemakkelijk gaat als iedereen hoopt. De kinderen 
krijgen altijd extra hulp van de leerkrachten in de klas. Na een 
periode van 10 weken willen we graag weten of de extra hulp 
iets opgeleverd heeft. We willen de voortgang van uw kind graag 
met u bespreken.  
U kunt zich ook inschrijven voor het voortgangsgesprek als uw 
kind geen extra hulp heeft ontvangen, maar graag wilt weten 
hoe het met uw kind op school gaat. U bent altijd van harte wel-
kom ! 
De data van alle gespreksmomenten vindt u in de kalender. 
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Verlof – vrij vragen 
Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding zijn om vrij te vragen voor 
uw kind. Wilt u zich dan altijd eerst in verbinding stellen met de direc-
teur. U zult dan van hem een formulier voor het aanvragen van verlof 
ontvangen. In bijzondere gevallen mag verlof verleend worden, bijvoor-
beeld voor het bijwonen van een huwelijk, begrafenis, bij ernstige ziekte 
van familie of het vieren van een bijzondere dag. Bij toestemming graag 
doorgeven aan de ‘eigen’ leerkracht. In principe wordt geen extra verlof 
toegestaan voor een bezoek aan sportwedstrijden, wintersportvakantie 
of een aangeboden lang weekend. Elk geval van ongeoorloofd ‘luxe’ 
verzuim moet gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. Ook regelma-
tig te laat op school komen wordt door de leerplichtambtenaar gezien 
als ongeoorloofd verlof. 
 
Voor de 4-jarigen kan een hele dag naar school vermoeiend zijn. Is dat 
het geval met uw kind, houd het dan gerust een middagje thuis. Ook 
hiervoor geldt, dat u het wel meldt. 
Vanaf 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig. 

Gymnastiek 
Met het oog op het meenemen van gepaste kleding treft u hieronder een 
overzicht aan op welke (delen van) dagen de kinderen bewegingsonder-
wijs ontvangen. De kinderen van groep 3 t/8 hebben op maandag en 
woensdag gymles. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen op donderdag les 
van Mannes Verwer, daarnaast dagelijks van de eigen leerkracht. De 
kinderen hebben gymschoentjes nodig; het liefst met klittenband. De 
andere groepen moeten naast gymschoenen, een broekje en een shirt of 
een turnpakje aan hebben. 

Onze gymlessen worden verzorgd in het gymlokaal aan de Spinner-
straat. Groep 1 en 2 gaan gymmen in ons eigen speellokaal. 
•! Groep 3 en 4 lopen naar de gymzaal,  
•! Groep 5/8 zullen op de fiets naar de gymzaal gaan.  

 
In het onderstaande schema ziet u op welke dagen de kinderen gymnas-
tiek hebben. 
 
 
maandag 
8.30 – 9.15 Groep 8 Mannes Verwer 
9.15 – 10.00 Groep 7 Mannes Verwer 
10.30 – 11.15 Groep 6 Mannes Verwer 
11.15 – 12.00 Groep 5 Mannes Verwer 
12.45 – 13.30 Groep 4 Mannes Verwer 
13.30 – 14.15 Groep 3,ouders halen hun 

kind op bij de gymzaal 
Mannes Verwer 

 
 
woensdag 
8.30 – 9.15 Groep 8 Eigen leerkracht 
9.15 – 10.00 Groep 7 Eigen leerkracht 
10.30 – 11.15 Groep 6 Eigen leerkracht 
11.15 – 12.00 Groep 5 Eigen leerkracht 
12.45 – 13.30 Groep 4 Eigen leerkracht 
13.30 – 14.15 Groep 3, ouders halen hun 

kind op bij de gymzaal 
Eigen leerkracht 

 
 
donderdag 
8.45 – 9.30 Groep 1 Mannes Verwer 
9.30 – 10.15 Groep 2 Mannes Verwer 
 
 
vrijdag 
8.45 – 11.30 Alle groepen Erik Manden –  

Beweegwijslesen 



Het schoolteam 
Directeur 
Gerard Regeling 

telefoon: 06 513 550 78 
dir@dekoningvco.nl 
aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
 

Onderwijskundig begeleider  
Liset Dwars 
    ib@dekoningvco.nl 
    aanwezig op maandag, donderdag, vrijdag 

 
Groepsleerkrachten en andere medewerkers 
 
groep leerkrachten 
1 Bea ter Borg (ma t/m domo) 

Lodewika ten Brinke (domi t/m vrijmo) 
2 Lodewika te Brinke ( ma en di) 

Evelien Vermeulen (wo t/m vrij) 
3 Susan Wemekamp 
4 Elsemiek de Lange 
5 Gerda Nossent (ma t/m wo) 

Thomas Poortman (do en vrij, na december alle 
dagen) 

6 Jorieke Klement 
7 Laura poorthuis (ma) 

Carlo de Bree (di t/m vrij) 
8 Jacqueline Berger (ma, do, vrij) 

Laura poorthuis (di, wo) 
Conciërge 
 

Jeffrey Stijckel(ma t/m do) 

Conciërge en 
administratie 

Gerrie Bijvank (vrijmo) 

Vakleerkracht 
gym 

Mannes Verwer (ma en do) 
Erik Manden ( vrijmo) 

 

Ouderraad: ( or@dekoningvco.nl) 
 

 Mw. Gormus ( voorzitter)    06-41168180 
 Mw. ten Tije(secretaris)    06-29154659 
 Mw. Huscher(penningmeester)   06-41492066 

   
Mw. Vulker   
Mw. Stamsnieder     
Mw. Kirchjunger  
Mw. Wevers 
Mw. Schipper 
Mw. Lunding 
Mw. Eestermans 
…………………….. 
…………………….. 
 

Medezeggenschapsraad (mr@dekoningvco.nl) 
                  
Namens de ouders zitten in de MR: 
Dhr. van der Kaap(voorzitter)                       06-14742130  
Dhr. ten Tije 

    Dhr. Busschers                                                                 
 
Namens het personeel zitten in de MR: 
Evelien Vermeulen 
Gerda Nossent ( t/m dec. 2016) 
Laura Poorthuis 
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